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الحجي: الهيئة تقدم التبرع بشكل سنوي االشتراك لألفراد والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.. والجوائز 50 ألف دينار

الهيئة الخيرية تتبرع بـ 30 ألف دينار
 لدعم  الخدمة المنزلية المتنقلة للمسنين

النادي العلمي و»المهندسين«: جائزة الكويت اإللكترونية 
تشجع الشباب الكويتي على اإلبداع

أكد النادي العلمي ان رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لجائزة الكويت 
االلكترونية تجسد اهتمام سموه 
والسعي الدؤوب لرعاية وتبني 
المبدعة في  المشاريع  جميع 
مجال التكنولوجيا بالكويت.

وقال عضو مجلس اإلدارة 
ممث���ل الن���ادي العلم���ي في 
اللجنة العليا لجائزة الكويت 
اإللكترونية م.جالل الطبطبائي 
في تصريح أدلى به إن ما تقوم 
الكويت للتقدم  به مؤسس���ة 
العلمي من خالل هذه الجائزة 
إنما ه���و للدفع بعجلة التقدم 
والتطور التكنولوجي المبني 
على أسس علمية في الكويت، 
وان عضوي���ة النادي العلمي 
الكويت���ي في اللجن���ة العليا 
للجائ�����زة هي اس���تمرارية 
المؤسسة  الدائم مع  للتعاون 
لتحقيق رؤية صاح��ب السمو 
الجائزة، داعيا  إلنج��اح هذه 
األف��راد والش���ركات  جمي��ع 
ومؤسس���ات المجتم�����ع إلى 
التي  الفرص  االس���تفادة من 
تتيحها ه���ذه الجائزة، والتي 
خصصت جوائز نقدية لفائزيها 

تبلغ 50 ألف دينار.
وأكد الطبطبائي ان عضوية 
النادي العلمي في هذه الجائزة 
تعكس اهتمامه لتكامل الجهود 
أبناء  المحلية والتضافر بين 
الوطن في المؤسسات الرسمية 
المدني  المجتمع  ومؤسسات 
للدفع بعجلة التقدم التكنولوجي 
وتنمية الوعي المعلوماتي بين 

أفراد المجتمع.
وأضاف عضو اللجنة العليا 
للجائ���زة ان اهتم���ام النادي 

العلمي ومشاركته في هذا العمل 
يتماشى مع األهداف التي يسعى 
النادي لتحقيقه���ا في تنمية 
الوعي المجتمعي والمساهمة 
في النهضة التي تشهدها البالد 
في الجان���ب العلمي المتطور 
الكويتي،  المجتمع  أبناء  بين 
مشيرا إلى أن النهضة والتنمية 

اإللكترونية باتت اليوم مطلبا 
التطور  رئيس���يا من مطالب 

والتنمية في العالم.
ومن جانبها أكدت جمعية 
المهندسين ان رعاية صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
الكوي���ت  األحم���د لجائ���زة 
االلكتروني���ة تجس���د اهتمام 

سموه والسعي الدؤوب لرعاية 
وتبني جميع المشاريع الخالقة 
والمبدعة في الكويت، خاصة 
التي ترتق���ي بالمجتمع  تلك 
الكويتي إلى مصاف المجتمعات 
المتقدم���ة تكنولوجي���ا ف���ي 

العالم.
جمعي���ة  ممث���ل  وق���ال 
العليا  اللجنة  المهندسين في 
الكويت اإللكتروني��ة  لجائزة 
م.حم�����ود الزعب���ي ان الدور 
الذي تقوم به مؤسسة الكويت 
للتق���دم العلم���ي بإقامة هذه 
الجائزة إنما هو للدفع بعجلة 
التكنولوجي  التقدم والتطور 
الكوي���ت، وان عضوية  ف���ي 
جمعية المهندسين في اللجنة 
العليا للجائزة لهي تجس���يد 
لتعاون الجهات المختلفة مع 
المؤسس���ة لتحقي���ق رؤي��ة 
صاحب الس���مو إلنجاح هذه 
الج��ائزة، داعيا جميع األفراد 

والشركات ومؤسسات المجتمع 
إلى االستفادة من الفرص التي 

تتيحها هذه الجائزة.
وأضاف عضو اللجنة العليا 
للجائ���زة ان اهتم���ام جمعية 
المهندس���ي��ن ومشاركتها في 
هذا العم��ل يجسد تحقيق بعض 
من أهداف الجمعية في تنمية 
الوعي المجتمع��ي والمساهمة 
في النهض��ة الت��ي تش���هدها 
البالد ف���ي مختلف الجوانب، 
مش���يرا في ه���ذا المجال إلى 
تط���ور الكثي��ر م���ن الجهات 
الحكومية والخاصة التي باتت 
تعامل إلكترونيا مع المواطنين 

والمراجعين بشكل عام.
يذك���ر بأن باب االش���تراك 
مفتوح حت���ى 30 ابريل ويتم 
التس���جيل من خ���الل تعبئة 
االس���تمارة اإللكتروني���ة في 
www. الموقع الرسمي للجائزة

.KuwaiteAward.org.kw

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية يوسف احلجي أهمية استمرار التواصل بني 
إدارة رعاية املسنني والهيئة لتذليل الصعوبات التي 
تواجه عمل إدارة رعاية املسنني ومد يد العون واملساعدة 
للعاملني فيها لتحقيق األهداف والطموحات املستقبلية 
جلميع املس����نني، بل وتهيئ����ة الفرصة لهم لالنطالق 
والتميز بقدراتهم وجهودهم املتميزة في املجتمع في 

شتى املجاالت.
جاء ذلك مبناسبة تسلم مدير إدارة رعاية املسنني 
بوزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل علي حسن من 
يوسف احلجي، تبرعا بقيمة 30 ألف دينار ميثل التبرع 
الذي تقدمه الهيئة سنويا لدعم الفرق الفنية والطبية 
العاملة في أقسام اخلدمة املنزلية املتنقلة للمسنني في 
احملافظات املختلفة.وقال حسن إن إدارة رعاية املسنني 
وبدعم متميز من وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي ووكيل الوزارة وبجهود العاملني فيها، 
حترص على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال رعاية 
وخدمة وتأهيل ودمج املسنني، وذلك من خالل تطبيق 
أساليب الرعاية املختلفة حلاالت املسنني الذين يثبت 
البحث االجتماعي والدراسة الشاملة احتياجهم للخدمات 
ووفقا الختصاصات اإلدارة، وأكد حسن أهمية الدور 
األساسي لكل املؤسسات احلكومية واألهلية العاملة 
في خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة باتباع أفضل نظم 
وسبل الرعاية لكبار السن والعمل على نشر الوعي 
االجتماعي بقضايا املسنني بهدف املساهمة في مساعدتهم 

وتسهيل عملية اندماجهم في املجتمع.
وأشار حسن الى ان دعم الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية يعتبر رافدا م����ن روافد العمل اخليري ألهم 
البرامج واألنش����طة التي تقدمها إدارة رعاية املسنني 
للحاالت التي ترعاها، وللعديد من املشاريع واخلطط 
املستقبلية لإلدارة متمثلة في التوسع في العمل بنظام 
اخلدمة املنزلية املتنقلة ونظام الرعاية النهارية لكبار 
السن.وبدوره أعرب يوسف احلجي عن استعداد الهيئة 
في املساهمة في مساندة ودعم رسالة الدولة جتاه خدمة 
ورعاية وتأهيل املس����نني باعتبارهم جيل الريادة في 
الكويت، مؤكدا ثقته الكبيرة في اجلهود املبذولة من 
قبل العاملني في إدارة رعاية املسنني بكافة مستوياتهم 
ومسمياتهم الوظيفية جتاه املسنني في شتى املجاالت 
متمنيا أن يس����اهم التبرع في حتقيق األهداف العامة 
لإلدارة.مؤكدا أن العمل بنظام اخلدمة املنزلية املتنقلة 
مشروع يس����تحق الدعم االجتماعي من جميع أفراد 
ومؤسسات املجتمع املدني باعتباره من املشاريع الرائدة 
في تعزيز التواصل بني األجيال وتنمية وتأكيد قدرات 

كبار السن في املجتمع.
وتقدم حسن بالش����كر والتقدير ليوسف احلجي 
والقائمني على أعم����ال الهيئة على دعمهم لهذا العمل 
اخليري، مؤكدا أن إدارة رعاية املس����نني بصدد إقامة 
العديد من البرامج واألنشطة التي تعمل على خدمة 
آبائنا وأمهاتنا من كبار السن والتي بدورها ستعمل 
على تقوية الروابط األسرية واالجتماعية بني جميع 
أفراد املجتمع.وفي نهاية اللقاء مت تكرمي العم يوسف 
احلجي بدرع تذكارية من إدارة رعاية املسنني، وحضر 
اللقاء كل من جاسم الدالوي مراقب إدارة املسنني ومدير 

العالقات العامة في الهيئة يوسف عبدالرحمن. 

علي حسن مكرما يوسف احلجي بحضور يوسف عبدالرحمن  م.حمود الزعبي م.جالل الطبطبائي
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

تعديل الكيان القانوين وخروج �سريك

تقدم 1- عبدالرحمن ابراهيـــــــم اخلليفة القرزعي. 

2 - خليفه عبدالرحمن اخلليفه القرزعي. )كويتيا 

اجلن�ســـــــية(. اأ�ســـــــحاب �ســـــــركة/ جليفـــــــر للتجـــــــارة 

العامة/ت. بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

خـــــــروج ال�ســـــــريك/ عبدالرحمن ابراهيـــــــم القرزعي 

)ب�ســـــــبب الوفـــــــاة( ودخول الورثـــــــة. تعديـــــــل الكيان 

القانوين لل�ســـــــركة لي�سبح/ تو�سية ب�سيطة. يرجى 

ممن له اعرتا�س يتقدم لادارة املذكورة خال �ستني 

يومًا من تاريخ ن�سر الإعان باعرتا�س خطي مرفقًا 

به �سند واإل فلن يوؤخذ بعني العتبار.

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

كويتيــة اجلن�سـيـة - جتيـد اللغــة الجنليـزيــة 
 جتيد ا�ستخدام الكمبيوتر والطباعة - جتيد مهام ال�سكرتارية

�سكرترية تنفيذيـة
مط�ل�وب  ل�س�رك���ة مق���اولت كب���رى

تر�سل ال�سرية الذاتية على فاك�س رقم : 24610436

E-mail : hr.recruitmentq8@gmail.com

»العلمي« يصحح خطأ إعالن نتائج مسابقة فادية السعد العلمية
الكوي���ت � كونا: أبدى رئيس مجلس 
ادارة النادي العلمي اياد جاسم اخلرافي 
امس أسفه واعتذاره للمدارس املشاركة 
في مسابقة الشيخة فادية سعد الصباح 
العلمية العاشرة عن اخلطأ غير املقصود 
الذي شهده حفل اعالن النتائج وتكرمي 

الفائزين.
وحّمل اخلرافي، في احلفل الذي اقيم 
لتصحيح اخلطأ وتكرمي املدارس الفائزة 
باملراك���ز ال� 12 وتك���رمي اللجان العاملة 

ووسائل االعالم، نفسه مسؤولية اخلطأ، 
مثمنا جهود صاحب���ة الفكرة وراعيتها 
الش���يخة فادية سعد العبداهلل الصباح 
ومتابعتها احلثيثة والدءوبة النش���طة 

املسابقة منذ انطالقتها.
واضاف »أقف اليوم أمامكم في موقف 
من أصعب املواقف على نفسي لكن لدينا 
أمانة علمية يجب االلتزام بها وتصحيح 
اخلطأ الذي صاحب اعالن نتائج املدارس 

الفائزة في املسابقة«.

وتقدم اخلرافي بالش���كر واالمتنان 
العبداهلل على  للش���يخة فادية س���عد 
دورها الرائد جتاه املس���ابقة املتمثل في 
حضورها واشرافها ومتابعتها للمشاريع 
طيلة مراحل املسابقة على مدى 10 سنوات 
وحرصها على افادة الطالبات املشاركات 
لتحقيق األهداف املرجوة من املس���ابقة 
موضحا ان اخلطأ في اعالن النتائج لم 
يكن من قب���ل اللجنة التي اعدت للحفل 
اخلتامي من قبل الشيخة فادية السعد.


